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ONTDEK DE SYNCVIEW OP ONZE NIEUWE PRESSMASTER KANTBANK

Haco lanceert een totaal nieuw concept voor 
de sturing van kantbanken: de SyncView. De 
SyncView is een dynamische display die op de 
doorzetbalk hangt en horizontaal verschuift naar 
de juiste plooilocatie. De voordelen tegenover 
een statische sturing zijn legio, met tijdwinst, 
ergonomie en veiligheid als voornaamste 
winstpunten. Een wereldprimeur van Haco!

Het idee achter de SyncView is ontstaan door 
simpelweg het plooiproces van een kantbank 
onbevangen te bekijken en daarbij elke stap in 
vraag te stellen. En wat bleek al snel: de manier 
waarop mens en machine met elkaar interageren, 
is vaak verre van logisch en inefficiënt. Bij de 
klassieke kantbank is de operator eigenlijk 
‘gebonden’ aan zijn statische uitleesscherm aan 
de zijkant van de machine. Hij moet er constant 
naar terug: om in te stellen, bij te stellen en de 
positionering van het stuk te controleren. Hij kijkt 
dus ofwel naar het scherm, ofwel naar het werk. 
Vanuit de gedachte dat het ideaal zou zijn om 

zowel scherm als werkstuk tijdens het plooien 
tegelijk te kunnen gadeslaan, is het idee voor de 
SyncView ontstaan: een tabletscherm dat zich 
automatisch  op de optimale locatie bevindt, daar 
waar het stuk ook werkelijk bewerkt wordt door 
de operator. 

Met dit concept, waarbij de 3D weergave van 
de plooistappen altijd recht voor de gebruiker 
wordt afgebeeld, kan hij de volgende stap in de 
plooivolgorde sneller begrijpen en uitvoeren. 
Bovendien kunnen de 3D beelden op het scherm 
geroteerd worden, zonder dat de gebruiker 
zich hiervoor weg van de plooipositie dient  te 
verplaatsen. Daardoor is een nog betere en 
snellere inschatting mogelijk bij complexe 
stukken dan vanuit één enkel perspectief. Testen 
duiden op een tijdwinst tijdens het plooien tot 
25%!

De beschutte werkplaats Ateliers Jean Del’Cour moest onlangs toch even in de 
haren krabben, toen ze van een opdrachtgever de vraag kregen om gaten te 
boren in L-profielen. Véél gaten. In véél profielen. Om precies te zijn: voor drie 
jaar ver werk lag er op de plank. Jean Del’Cour is dan wel actief in de sociale 
economie, maar dat wil niet zeggen dat er niet efficiënt gewerkt moet worden. 
En efficiëntie, laat dat nu net de troef zijn van Haco’ s Drillflex CNC boormachine.
Na analyse van het werkstuk,  een zwaar L-profiel waarbij de plaatsing van 

de gaten nauwgezet getraceerd moet worden. wist onze product manager 
het wel zeker – gesneden koek voor de Drillflex! Twee klantenbezoeken 
om de kwaliteiten van de Drillflex voor te stellen waren voldoende. De 
Haco Drillflex CNC boormachine wist de aankoopverantwoordelijken 
al snel te overtuigen: met zijn snelheid en precisie zou de Drillflex zich 
alleen al voor deze 3-jarige opdracht grotendeels terugverdienen. 

DE DRILLFLEX DETAIL DRILLFLEX

DE SYNCVIEW

MET MULTI-TOUCH
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NIEUWE PRESSMASTER MET NIEUWE MULTI-TOUCH STURING

VACATURE SERVICE TECHNIEKER

Q5 VOOR 
AUTOKÜHLER

 NIEUWE WEBSHOP VOOR KINGSLAND TOOLING

De PRESSMASTER is een Top-Level Synchro Afkantpers met uitmuntende 
hoekprecisie. Onze 2D/3D-grafische CNC touch besturing met automatische 
plooivolgordebepaling, ons achteraanslagsysteem, de standaard grote 
daglichtopening en koers voor een ruime gereedschapskeuze, onze 
veiligheidsuitrusting en uitbreidingsmogelijkheden naar tandem-, tridem 
en robotopstelling maken van de PRESSMASTER de meest veelzijdige 
hedendaagse Afkantpers op de markt. “Met de nieuwe Multi-Touch sturing 
zetten we een nieuwe standaard. Plooiprogramma’s kan je vandaag maken, 
net zoals je op uw smartphone zou werken.  Alles is compacter, de knoppen 

staan dichter bij elkaar, volgens de typische principes van de hedendaagse 
mobile operating systemen. Ook het design van zowel de user interface 
als het 24 inch multi touch scherm zelf is flink opgesmukt.  Deze sturing in 
combinatie met de Syncview maakt van de Pressmaster de afkantpers 
van de toekomst!”, aldus David Dobbelaere, product  engineer bij HACO.  

HACO NV is nog steeds op zoek naar gedreven service-techniekers. Een goede mechanische achtergrond? Gedreven? Zin om aan CNC Machines te werken? 
Contacteer ons via info@haco.com!

Autokühler, een Duitse producent van auto-onderdelen 
en accessoires, investeerde in onze Q5 CNC ponsmachine. 
Opmerkelijk is het geautomatiseerd laad-en lossysteem dat aan 
de ponsmachine gekoppeld is. Autokühler had reeds Omatic 
ponsmachines van HACO operationeel, maar besliste de 2 te 
vervangen door onze Q5. 

Waarom? Met een Q-serie ponsmachine kan u zoveel meer 
doen dan enkel maar ponsen. Naast ponsen kan de Q5 ook 
tappen, plooien, walsen en 3D-onderdelen vormen. Deze extra 
mogelijkheden maken een bijkomende bewerking op een andere 
machine overbodig en helpen de verloren productietijd terug te 
winnen. 

Haco Kingsland lanceerde onlangs een 
webshop voor  stempels, matrijzen en 
messen van de Kingsland pons-knip 
machines! Initieel ging de webshop live in 
Engeland. Vorige week startte de webshop 
in Australië. Binnenkort zal de webshop 
ook beschikbaar zijn voor de BENELUX 
klanten. Ook messen zullen binnenkort 
eenvoudig bestelbaar zijn via de shop! 
“Met de webshop willen we onze klanten 
eenvoudig en ook zeer snel de kans 
geven zelfstandig hun tools te bestellen. 
Uiteraard blijven we telefonisch nog steeds 

beschikbaar! In Europa zullen België, 
Nederland en Luxemburg de eerste landen 
zijn waar online besteld zal kunnen worden. 

“Deze stap past binnen onze policy van 
klantvriendelijkheid. We willen onze 
duizenden klanten met Kingsland machines  
een gemakkelijke tool aanbieden om tegen 
een scherpe prijs snel en zeer eenvoudig 
hun gereedschappen te bestellen”, aldus 
Jim Bogaert, Marketingverantwoordelijke 
van de Haco Groep. “Dit product leent zich 
perfect voor een online shop!”

BERNARD DEMUYNCK (CEO KINGSLAND)STRAKS OOK IN BELGIE

De Q5 is uitgerust met een  automatische gereedschapswisselaar en een enkelvoudige 
ponskop. Met een supersnelle auto-indexerende roterende ponskop kan om het 
even welk gereedschap in om het even welk station geïndexeerd worden in slechts 
enkele seconden tijd. Op deze manier kan het aantal tools gereduceerd worden tot 
70%, terwijl flexibele gereedschapswissels toenemen.

LAAD-EN LOSSYSTEEM DE KLANT AUTOKÜHLER VOOR DE Q5
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TANDEM KANTBANK VOOR MSK

Investeringen in duurzame, lichtere 
hogesnelheidstreinen zwellen steeds 
verder aan.  China spoort aan volle snelheid 
verder.  Ligt ook daarin de toekomst voor 
de profielbewerkingscenters van  Mubea 
Systems? Een gesprek met Mubea Systems-
CEO Frank Havegeer.

Frank Havegeer:    “Ondanks de vele    
uitdagingen en de moeilijke economische 
omstandigheden, lopen er steeds grotere 
investeringen die de groei aanzwengelen, 
vooral dan in China. De Chinese regering zet 
stevig de schouders onder grootscheepse 
infrastructuurwerken met investeringen tot 
1,6 triljoen dollar alleen al verleden jaar, en de 
Chinese Commissie voor nationale ontwikkeling 
en hervormingen (NDRC) rapporteerde voor 
176 biljoen dollar aan investeringen in het 
spoornetwerk.”

“Om maar eens te staven dat het hen menens is 
in China: de stedelijke overheid van Beijng heeft 
recent nog aangekondigd dat 242 biljoen dollar 
gepompt wordt in een hogesnelheidsverbinding 
tussen Beijng en Moskou. Deze 7000 kilometer 
lange spoorlijn zal dwars door Kazachstan 
lopen, en zo de reistijd tussen de twee steden 
verminderen van zes dagen naar twee! China 
is een groot land en ziet hogesnelheidstreinen 
meer en meer als een duurzaam alternatief 
voor vliegtuigen bij afstanden tot 1000km. Met 
een hogesnelheidstrein kan je meer mensen 
verplaatsen, de reistijden worden door lichtere, 
slimmere, snellere treinen ook steeds korter!”

Een trend waar Mubea Systems op inspeelt?

“Nu de treinen steeds sneller worden en nu 
China zijn capaciteit voor hogesnelheidstreinen 
bijna verdubbelt, dienen zich steeds meer 
mogelijkheden aan voor constructeurs 

gespecialiseerd in het bewerken van 
lichter materialen zoals aluminium.  Mubea 
Systems groeit  mee met de groene opmars 
van  aluminium met een klemtoon op 
duurzame constructie van grote industriële 
profielen die gebruikt worden voor openbare 
vervoersmiddelen zoals hogesnelheidstreinen, 
trams, metrosystemen maar ook trailers. 
Aluminium maakt producten lichter, sterker, 
functioneler én duurzamer! Lichtere producten 
zijn in de transportsector uiteraard ook 
kostenbesparend!”

Welke Chinese treinbouwers zitten al in 
Mubea’s klantenportefeuille?

“Met o.a. SAPA, ZHONG WHANG en LIYUAN 
hebben we al jaren een uitstekende relatie. 
De vraag naar de productie 
van slimme, 
lichtere treinen 

stijgt, wij volgen met onze machines en 
knowhow. Onlangs sloten we ook met 
helikopterconstructeur Xiang Aircraft een 
mooie deal af. Dit zijn partnerships op langere 
termijn. We groeien met hen en met hun noden. 
Zo groeien ook onze machines. “

INNOVATIEF MAATMERK VOOR MSK MET DE TANDEM CNC KANTBANK

De MSK Covertech-Group is een wereldleider in het produceren van verpakkingsystemen, 
palletisatiesystemen, krimp- en stretchverpakkingsmachines, industriële transportsystemen en 
software. 85% van al deze machines wordt in Hongarije vervaardigd.

De Hongaarse afdeling heeft grote engineering afdelingen, een productieoppervlakte van 15.000m² 
en stelt 350 mensen tewerk. Zo’n 40% daarvan komt uit het naburige dorp en heel wat families 
werken er al generaties lang. Ondanks de omvang van het bedrijf kent iedereen dus iedereen en 
is er een grote betrokkenheid bij het verder verbeteren van de producten en het productieproces. 
Bij dit laatste speelt ook de tandem CNC plooibank een belangrijke rol. MSK heeft namelijk een 
grondige reorganisatie van de volledige material flow doorgevoerd. Automatisering is daarbij hét 
sleutelwoord.

MSK wil ook steeds minder voorgevormde onderdelen kopen. Die zijn een pak duurder dan 
plaatmateriaal. Dankzij de Haco plooibank en de Haco plaatschaar van 6 meter die ze eerder al 
aankochten, hebben ze nu de juiste machines ter beschikking om zelf de nodige onderdelen te 
produceren. 

De resultaten van het vernieuwde productieproces lieten trouwens niet op zich wachten. De 
workflow werd gereduceerd met een indrukwekkende 80%. De efficiëntie is dus sterk toegenomen 
en MSK hoopt dan ook haar output te verdubbelen in de volgende 4 jaar.

De  kantbanken worden gebruikt voor alle MSK producten. Meestal worden ze apart ingezet met 2 
operatoren. In 5 à 10% van de gevallen moeten er echter onderdelen geplooid worden die langer 
zijn dan 3,6m. Daarvoor worden de 2 aparte machines ingezet als tandem. Zo kunnen alle nodige 
onderdelen in het eigen atelier vervaardigd worden.

Naast machines op maat koos MSK ook voor de Hacobend software. MSK produceert immers 
zelf uitsluitend maatwerk. Om snel nieuwe stukken te kunnen maken is het dus belangrijk om de 
productieprogramma’s offline te kunnen voorbereiden.

        DE GROENE OPMARS VAN ALUMINIUM  -  FRANK HAVEGEER

In onze business krijgen we vaak de kans om samen te 
werken met uitzonderlijk innovatieve bedrijven. MSK 

Covertech-Group is er zo één. Voor de reorganisatie van hun 
vestiging in Hongarije kozen ze voor een Haco tandem CNC 
kantbank op maat. Dit is een machineconfiguratie van twee 
kantbanken naast elkaar, die zowel apart als samen kunnen 
werken. Een goed idee wordt pas echt een innovatie met de 
juiste machines in huis. 
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NIEUW IN HET HACO TEAM!

BUDGET CNC MACHINES DANKZIJ DE HACO ATLANTIC ‘BLUE LINE’

SHANE DECOCK VERVANGT CHRISTIAN LAHOUSSE IN DE EXPORT-AFDELING

Met Shane Decock verwelkomt de export-afdeling van HACO NV een nieuwe collega. Hij zal 
Product Manager Christian Lahousse opvolgen, die de export-afdeling straks verlaat. Een 
gesprek met Shane Decock over de eerste indruk, zijn jobinhoud en passies!

Hoe verlopen uw eerste weken bij HACO?
Goed! Ik heb een goede begeleiding gekregen van mijn voorganger. Vanaf deze week moet ik het alleen 
zien te redden en dat verloopt voortreffelijk. Er zijn wel stress-
situaties maar die vind ik daarom niet minder aangenaam. Ik heb 
iets om me in vast te bijten en ik leer elke dag bij, wat dus zeker 
mijn bedoeling was. Ik heb ook goede collega’s die me bijstaan in 
moeilijke dossiers. Ik ben dus zeker gedreven om er voor te gaan!

 Wat zal uw jobinhoud precies inhouden?
Ik sta in voor de tradingafdeling van de metaalbewerkings 
machines. De verkoop binnen België dus. Opvolging 
van dossiers en het bijstaan van de verkopers. Ook 
de wereldwijde onafhankelijke dealers voor HACO 
worden mijn verantwoordelijkheid. Daar moet ik helpen 
waar nodig. Daarnaast volg ik nog enkele losstaande 
projecten op. Werk genoeg dus, maar zo heb ik het graag. 

Waar zal voor u de grootste uitdaging in deze job 
liggen?
De vele dossiers continu opvolgen, maar met 
een goed systeem verloopt dit heel vlot. Verder zal ook 
de complexiteit van de machines een uitdaging worden. 

Wat zijn uw passies?
Eigenlijk heb ik maar 1 passie en dat zijn wagens. Alles met een motor 
en wielen.  ‘s Avonds en in het weekend werk ik aan mijn auto’s, zowel 
mechanisch als optisch. Ik kan me er uren mee bezig houden en het 
brengt me tot rust. Ook is het een manier om mijn technische opleiding 
praktisch te blijven onderhouden.

Naar welke muziek luister je in uw auto?
Dat kan eigenlijk vanalles zijn. Ik ben een enorme muziekliefhebber en 
moet altijd muziek rond mij hebben. Maar ik ben niet gebonden aan een 
genre, er zijn vele muziekgenres die me liggen. Gaande van house tot 
klassiekers!

Succes Shane!

Kwalitatieve CNC machines voor plaatbewerking die toch budgetvriendelijk zijn? Haco 
lanceerde een budgetlijn plaatbewerkingsmachines voor de Europese markt onder 
de merknaam Atlantic Blue Line. De machines worden gemaakt in HACO’s fabriek in 
China en zijn net zo voordelig als de concurrerende Aziatische of Turkse machines, 
maar met de betrouwbaarheid van eigen ‘in-huis’ state-of-art technologie en service.

Johan Dejonghe, Sales Director bij HACO: 
‘Sinds 2006 hebben wij een Chinese vestiging in 
Ningbo (Shanghai) die fungeert als 
hoofdkwartier voor de Chinese, 
Zuidoost-Aziatische en Australische markt. 
Daar worden hoogwaardige Haco machines en 
Atlantic Blue Line machines geproduceerd. 
Eerst werden deze machines in Europa geproduceerd, 
maar toen de transportkosten te hoog werden werd de productie 
voor deze markten naar China verplaatst. Langzamerhand kwam steeds 
vaker de vraag van onze Europese klanten of wij geen budget CNC machines konden leveren.’

‘We gaan nu onder de merknaam Atlantic Blue Line een gamma prijsgunstige 
plaatbewerkingsmachines lanceren die de concurrentie aankunnen met machines uit Azië en 
Turkije, parallel met de Haco machines die nog steeds in Europa worden geproduceerd. ‘
‘Zo proberen wij een deel van de verloren Europese klanten terug te winnen. Op de Europese 

markt wordt het Atlantic Blue Line programma gecommercialiseerd door de diverse Haco 
vestigingen. Deze eigen vestigingen, aangevuld met lokale Haco invoerders, garanderen een 
optimale klantenservice.’

State of the art CNC sturingen
‘Het Atlantic Blue Line programma omvat hydraulische afkantpersen, type ATP, in het bereik 50 tot 
300 ton met werklengte tot 4 meter en hydraulische guillotinescharen, type ATS, in het bereik 6 
tot 16 millimeter met kniplengte tot 4 meter. Een 30 tons hydraulische CNC revolverponsmachine, 
type ATT, vervolledigt het programma. De machines worden uitgerust met state of the art CNC 
sturingen van dochterfirma Robosoft, identiek aan die uit het Haco programma en met Duitse 
Hoërbiger proportionaal hydraulica (afkantpersen). ‘

‘Het grote voordeel van de Atlantic machines is de service en het besturingssysteem. Deze zijn 
namelijk beide van Belgische kwaliteit en worden ook toegepast bij de hoogwaardige Haco 
machines. Onderdelen van de Atlantic machines kunnen gemakkelijk nabesteld en vervangen 
worden, dat is geen enkel probleem. In tegenstelling tot de Aziatische of Turkse concurrenten die 
een bedenkelijke reputatie hebben op dit gebied.’

Je mag nu het vliegtuig instappen. Naar 
waar gaat de reis?

“Naar een rustgevende locatie: Thailand. 
Even back to the basics  en een enorm mooie 
cultuur. Momenteel smijt ik me volledig 
op mijn job. Het voortdurend ermee 
bezig zijn, brengt wel wat stress teweeg. 
Die zou in Thailand snel verdwijnen!”

 NIEUW IN ONS GAMMA: DE ATLANTIC BLUE LINE 

WWW.NL.HACO.COMFor Impressive Performances


